
 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
19.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามันShell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่จังหวัดเชยีงใหม่ อสิระใหทุ้กท่าน

พักผอ่นบนรถ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 11-12ชัว่โมง) 

        

 

 

เชา้ เดินทางถึงอ าเภอจอมทอง เชียงใหม่ ใหท้่านแวะท าธุระ

ส่วนตัว บริการอาหารเชา้  (มื้อที่ 1)  เชิงดอยอินทนนท์

เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เดนิทางเทีย่วชม กิว่แม่ปาน   เป็นเสน้ทาง

เดนิศกึษาธรรมชาตริะยะสัน้ ระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร ให ้

ทา่นชมววิพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกทีส่วยงามของดอยอนิ

ททนท์ จุดสูงสุดแดนสยาม ดอยอนิทนนท์ สัมผัสอากาศ

หนาวเย็น สกัการะพระมหาธาตเุจดยีค์ู ่พระมหาธาตนุภเมทนีดล 

และพระมหาธาตนุภพลภมูสิริ ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที ่2)  แวะซือ้ของฝากจากชาวเขา

รมิทางทีต่ลาดมง้ สว่นมากจะเป็นพวก พชื ผักเมอืงหนาว ชม

ดอกนางพญาเสอืโคร่งขนุวางในชว่งฤดหูนาวจะไดช้มดอกพญา

เสือโคร่งบานสะพร่ังเป็นสีชมพูสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ) ชมดอกกลว้ยไมส้วย ๆ และดอกนางพญาเสอืโคร่ง 

ทีก่ าลังเบ่งบานอยู่รมิทะเลสาบของ ศูนยอ์นุรักษ์พันธุก์ลว้ยไม ้

รองเทา้นารอีนิทนนท ์แวะถ่ายรูปสวยๆกับน ้าตกวชริธาร วัดพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร เป็นวัดส าคัญคูเ่มอืงจอมทอง และเป็น

ทีเ่คารพสกัการะของชาวเหนือ อ าเภอแม่วาง เทีย่วผาชอ่ แกรนดแ์คนยอน ไดรั้บสมญานามวา่เป็นแกรนดแ์คนยอนเมอืงไทย อยู่

ในอทุยานแหง่ชาตแิมว่าง เดนิทางสูเ่มอืงเชยีงใหม ่

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  ทีพั่ก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มื้อที ่4) เชงิดอยสเุทพเปลีย่นเป็นรถ

ทอ้งถิน่เดนิทางเทีย่วชมดอกนางพญาเสอืโคร่งขนุชา่งเคีย่น ใน

ทุกปีของฤดูหนาว ดอกนางพญาเสอืโคร่งจะบานสะพร่ัง อวด

ความงามไปทั่วบรเิวณสถานีวจิัยและศูนยฝึ์กอบรมเกษตรทีสู่ง

ขุนช่างเคี่ยน เริ่มตั ้งแต่สองขา้งทางถนนจนถึงสถานีวิจัยฯ 

(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถาน

ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงในของเชยีงใหม่ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิ

ปีมะแม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) เดนิทางสูแ่ม่รมิ แวะเทีย่วชม

สวนดอกไมใ้นสวนจะมีการปลูกดอกไมส้ีสันชนิดต่างๆอย่าง

สวยงามใหท้า่นไดถ้่ายรูป (สวนI Love Flower หรอืสวนอืน่ๆใน

เสน้ทางแม่รมิ) วัดโลกโมฬ ีวัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงาม

ทรงคณุคา่อายกุวา่หา้รอ้ยปี ถา่ยรูปประตทูา่แพ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6)  ทีพั่ก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่1        ปั๊มน ำ้มนัปั๊ม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ 

วนัที ่2    จอมทอง-กิว่แมป่ำน-จดุสงูสดุแดนสยำม-พระมหำธำตนุภเมทนดีล และพระมหำธำตนุภพลภมูสิริ-ิตลำดมง้-ชมดอกนำงพญำเสอืโครง่ 

                ขนุวำง-ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุก์ลว้ยไมร้องเทำ้นำรอีนิทนนท-์น ำ้ตกวชริธำร-วดัพระธำตศุรจีอมทองวรวหิำร-แมว่ำง-ผำชอ่ แกรนดแ์คนยอน

เชยีงใหม ่

วนัที ่3       ชมดอกนำงพญำเสอืโครง่ขนุชำ่งเคีย่น-พระธำตดุอยสเุทพ-สวนดอกไมแ้มร่มิหรอืสวนI Love Flower-วดัโลกโมฬ-ีประตทูำ่แพ 



 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่7) Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คา

เฟ่สไตลญ์ีปุ่่ น จ าลองบรรยากาศแบบญีปุ่่ นใหถ้่ายรูปสวยๆ เดนิทางสู่

ล าปางแวะซื้อของฝากทีก่าดทุ่งเกวยีน แหล่งรวมของฝากภาคเหนือ

วัดพระธาตุล าปางหลวง เป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองล าปาง งดงามดว้ย

สถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย เป็นพระธาตปุระจ าปีฉล ู

วดัพระธาตดุอยพระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบตุส ึ

องคใ์หญ ่แลนดม์ารค์ใหม ่ตัง้โดดเดน่อยูบ่นยอดเขาราวกบัอยูท่ีญ่ีปุ่่ น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8) สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางกลบั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8-9 ชัว่โมง)  

 

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบัเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง

ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังต่อไปนี้ ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร์,สปุตนิก ว ีหรอืแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม จอหน์สัน แอนด์

จอหน์สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม. 

มาตรการการเดนิทางเขา้จงัหวดัอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจงัหวดัน ัน้ๆ 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มี

ขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับ

แบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อม

อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

13-16 มกราคม 65 4,888  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

20-23 มกราคม 65 4,888 1,500 16 

27-30 มกราคม 65 4,888 1,500 16 

3-6 กมุภาพนัธ ์65 4,888 1,500 16 

10-13 กมุภาพนัธ ์65 4,888 1,500 16 

เง ือ่นไขกำรจอง 

วนัที ่4      คำเฟ่ Nekoemon-ล ำปำง-กำดทุง่เกวยีน-พระธำตลุ ำปำงหลวง-พระไดบตุส ึวดัพระธำตดุอยพระฌำน-เดนิทำงกลบั 



 
 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 •ตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ 

หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่นตอ่รถตู ้

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรือคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 


